Referat af bestyrelsesmøde den 24.03.2022 kl. 20-22 afholdt i Klubhuset
Deltagere: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen, Lisbet Elkjær, Susanne
Lindholt og Jørgen Balling Rasmussen. Mathias Bering, formand for NVK deltog under pkt. 7.
Referent: JBR
Dagsordenspunkt
1. Bestyrelsens konstituering

2. Opgavefordeling vedr. medlemsadministration

3. Opfølgning på generalforsamling

4. Gæsters adgang til klubhus,
omklædning og sauna

Referat
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Else Frydensberg: Formand
Claus Corneliussen: Næstformand
David Trier Frederiksen: Kasserer
Jørgen Balling Rasmussen: Sekretær
Lisbet Elkjær: Bestyrelsesmedlem
Susanne Lindholt: Suppleant
David og Lisbeth mødes med Jens om medlemsadministration, mhp. 1) flere kan håndtere disse opgaver, 2) aflastning
af Jens som medlemsansvarlig.
Foreningens mailadresse bør ændres. Lisbet undersøger muligheder. På sigt bør vi have et nyt medlemsadministrationssystem. Lisbeth er medlemsansvarlig sammen med David og
Jens.
Første drøftelse af emner vedr. sauna fra generalforsamling:
• Bænkehøjde: Foreningen har ikke haft indflydelse på konstruktionen, og den tages til efterretning.
• Håndtag: Lisbeth kontakter Søren mhp. opsætning af støttehåndtag.
• Rengøring – det afklares med kommunen, om rengøring af
sauna kan ske på tidspunkter, hvor saunaen ikke tændt,
bedst om eftermiddagen. Else informerer Grete.
• Ekstra gulvmåtter: Er lagt i saunaen
• Fodtøj: Ikke i saunaen
• Beklædning af ovn: Næppe god idé, fastlåser ovnen.
Claus skriver udkast til opfølgning på disse og andre sauna-emner fra generalforsamlingen til næste bestyrelsesmøde.
Else samler op på øvrige emner fra generalforsamling.
Adgang til klubhus, herunder omklædning og sauna, er forbeholdt klubbens medlemmer. Seneste udmelding på generalforsamling og på Facebook: Ikke adgang for gæster, hvilket er
vores udgangspunkt, evt. med undtagelse af medlemmer af
andre vinterbaderforeninger. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde mhp. klar udmelding. Der lægges vægt på at
flest muligt får glæde af vores faciliteter, det øgede medlemstal, mange på venteliste, begrænset kapacitet i omklædning, sauna og på broen, begrænset adgang til klubhusafsnit
fælles med Vandskiklubben, samt på behov for erfaringer
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5. Økonomisk status
6. Indvielse af tilbygning

7. Samarbejde med Vandskiklubben

med brug af tilbygning. Claus skriver udkast til regler til næste møde. Udmelding sker derefter i Nyhedsbrev samt som
fast opslag på Facebook. Lisbet bliver medadministrator for
Facebook-gruppen Nivå Pingvinerne.
David redegjorde for økonomisk status. Ser fint ud.
Indvielse med deltagelse af gæster fra kommunen afholdes
den 6. april 2022 kl. 16.30. Taler ved borgmester og 2 udvalgsformænd samt Else. Kommunen giver tilskud på 10.000
kr. Vi lægger selv penge oveni efter behov. Arrangementet
afholdes på Pingvinhøjen. Afhængig af vejret benyttes 3 pavilloner (2 lånes af tursejlerne).
Ragnhild er tovholder for arrangementsgruppe. Else og Jørgen bidrager fra bestyrelsen.
Invitation udsendes til alle (Jens), Lisbet lægger på Facebook
og Erling på hjemmesiden.
Servering: Boblevang, også alkoholfrit samt vand. Noget let
og lækkert spiseligt købes færdiglavet.
a. Samarbejde og bofællesskab
Begge foreninger er indstillet på konstruktivt samarbejde.
NVK har henvendelser fra pensionister, som pga. NP’s lange
venteliste ønsker medlemskab af NVK. Enighed om, at NVK
naturligvis afviser ansøgningerne.
b. Brug af hus - adgangstider
For klubhusets sektioner fælles med NVK går vi pr. 16/4 tilbage til tidligere sommeradgangstider, dog med 1 times forlængelse på hverdage.
Adgangstider for sommerhalvåret 16/4 – 30/9 bliver således:
Hverdage: 05.00 – 12.00
Weekend: 05.00 – 10.00
Adgangstider for vinterhalvåret:
1/10 – 15/4: 05.00 – 18.00
Susanne laver skilt til døren med sommeradgangstiderne.
Tilbygningen: Adgang hele døgnet for medlemmer.
Den lille sauna benyttes pt. ikke. Pga. svag elforsyning til havnen er det tvivlsomt, om det er muligt samtidig med den
store. Muligvis ønsker ét af NVK’s medlemmer at benytter
sauna; OK til at vedkommende benytter ny sauna.
Flere eksempler på ulåst hus om aftenen. Det skal indskærpes, at sidste mand altid låser.
c. Broer og ejerskab
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Der aftales fælles drøftelse med kommunen om ejerskab til
broer, procedure ved reparation mv. Enighed om, at kommunen skal have ejerskab til begge broer i lighed med andet på
havnen. Vigtigt, at der er fleksibilitet ved hurtige reparationen, så man undgår kommunalt udbud. Kommunen bør
tjekke og sikre, at broerne er i forsvarlig stand.
d. Indretning og opbevaring
Tilslutning fra NVK til ønske fra NP om udskiftning af møblement i opholdsstue, bl.a. sofagruppe, som næppe kan være
fri af skimmelsvamp. NP udskifter og betaler. Bordfodbolden
må ikke fjernes!! Plastikstole skal også beholdes til udendørs
brug. Mathias giver besked om kontaktperson fra NVK.
e. Rengøring og husgruppe - kontaktperson til den kommunale rengøring
Rengøringen – primært i sauna - drøftes med kommunen.
Grethe Lund tager kontakt og undersøger mulighed for udskiftning af måtter i klubhuset.
8. Status på aktuelle opgaver
9. Optag af nye medlemmer
10. Næste møde
11. Eventuelt

Drøftes på næste møde
Drøftes på næste møde
26. april 2022 kl. 20-21.30. Susanne reserverer Tursejlernes
hus.
Ikke noget
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